
 
 
 
 
 

(4a circular; març 2023) 

 

49è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (a Eivissa i a Formentera) 
29-30 abril i 1 de maig de 2023 

 

 

 
Fotografia cedida per Joan Mayol. 

Vista panoràmica de part de la costa de Sant Agustí. En primer terme, el caló d’en Rafal. Al centre de la imatge, la Bassa,  

el cap de la Bassa i la torre de Comte, i, al fons, les illes de Ponent. 

 

 

Organitzat per la Societat d’Onomàstica, Universitat de les Illes Balears i Consells Insulars d’Eivissa i de 

Formentera amb la col·laboració de: 

- Oficina d’Onomàstica (Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans). 

- Institut d’Estudis Eivissencs. 

- Obra Cultural Balear de Formentera. 

- Gabinet d’Onomàstica de la Universitat de les Illes Balears. 

 

 

El darrer col·loqui a Eivissa organitzat per la Societat d’Onomàstica fou el 1999. Aquest col·loqui va ajudar a impulsar 

l’estudi de l’onomàstica a les Pitiüses. Tant a Eivissa com a Formentera hi ha estudiosos que han treballat 

l’onomàstica, especialment fent reculls de toponímia, però no hi ha un pla de l’Administració que planifiqui la seva 

recollida sistemàtica i organitzada, com si que es fa en altres zones. Aquest col·loqui pretén: 

 

a) Fer conèixer i incentivar la recerca dels noms de lloc i persona a Eivissa i a Formentera. 

b) Promoure l’estudi de l’onomàstica i del seu valor com a patrimoni immaterial. 

 

Temes 

Toponímia costanera, toponímia insular i hidronímia. 



 
 
 
 
 
Comunicacions 

Les propostes de comunicació al Col·loqui s’han de fer arribar per correu electrònic des d’ara i fins al 15 de març de 

2023 a la Secretaria del Col·loqui (sdo2023EivissaFormentera@onomastica.cat). Els interessats hi han d’indicar les 

seves dades personals (nom i cognoms, adreça de correu electrònic i tel. de contacte) i enviar un text amb el títol i 

el resum de la comunicació d’una extensió entre 500 i 2.000 caràcters. I també emplenar el formulari d’inscripció 

(veg. infra). 

 

Les intervencions seran de 15 minuts. Per a la posterior publicació de les actes del col·loqui, el text definitiu haurà 

de tenir una extensió màxima de 35.000 caràcters amb espais. I s’haurà d’ajustar als criteris editorials que apareixen 

en aquest enllaç https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/Onomastica-criteris-editorials.pdf . 

 

Coordinació  

Mar Batlle, Enric Ribes i Marí, Pere Navarro, Josep Ramon Santiago Peset i Dídac Martorell. 

 

Comitè científic 

Maribel Guardiola (Universitat d’Alacant), Javier Giralt (Universitat de Saragossa), Enric Ribes i Marí (Institut 

d’Estudis Catalans), Josep Ramon Santiago Peset (Universitat de les Illes Balears) i Dídac Martorell (Gabinet 

d’Onomàstica de la Universitat de les Illes Balears). 

 

Inscripcions 

La inscripció és gratuïta i us heu d’inscriure per mitjà d’aquest formulari: 

https://docs.google.com/forms/d/1LIsaO3cgVBc1LYjSiBY7WRpeAoV-fnhet_oSgLI4W6Q/edit 

Per a la bona organització del col·loqui us preguem que us inscriviu com més aviat millor. 

El transport, l’allotjament i la manutenció van càrrec de cada participant.  

 

Allotjament a Eivissa (suggeriments) 

Hostal Parque: https://www.hostalparqueibiza.com/habitaciones/  

Hostal Pitiusa: https://www.hostalpitiusa.com/es/  

Royal Plaza (****): https://www.royalplaza.es/ca/habitacions  

Hotel el Puerto (****): https://www.royalplaza.es/ca/habitacions  

 

Allotjament a Formentera (suggeriments) 

Hostal Bella vista (http://www.bellavista-formentera.com/ o hostalbellavista.formentera@gmail.com ) 

 

Programa preliminar 

 

Dissabte 29 d’abril. Lloc: Antic edifici de la Comandància (Carrer del Calvari, 1, 07800 Eivissa). Hora d’inici: 9:30h 

 

Intervencions 

• Josep Antoni Prats i Serra. «Les vendes: element territorial propi de les Pitiüses». 

• Irene Tetteh. «Recollida de topònims de la costa del municipi de Santa Eulària des Riu: darrer treball de 
camp». 

• Neus Marí Planells. «L’evolució del (des)coneixement de la  toponímia dels illots de Ponent del municipi 
de Sant Josep de sa Talaia. Breu anàlisi de les dades recollides des dels anys 80 fins avui». 

• Lali Fons. «El Nomenclàtor Geogràfic de les Illes Balears (NGIB): reptes actuals». 

• Joan Anton Rabella. «El tractament de la toponímia a la revista Eivissa». 

https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/Onomastica-criteris-editorials.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1LIsaO3cgVBc1LYjSiBY7WRpeAoV-fnhet_oSgLI4W6Q/edit
https://www.hostalparqueibiza.com/habitaciones/
https://www.hostalpitiusa.com/es/
https://www.royalplaza.es/ca/habitacions
https://www.royalplaza.es/ca/habitacions
http://www.bellavista-formentera.com/
mailto:hostalbellavista.formentera@gmail.com


 
 
 
 
 

• Cosme Aguiló. «Les Formigues, un topònim amb rèpliques esparses per la meitat occidental de la 
Mediterrània». 

• Marc Rosés. «Solució informàtica per a la recollida i inventari de toponímia». 

• Xavier Gomila. «Recollida i estudi  de la toponímia litoral: el cas de la costa de Menorca». 
 

Comunicacions 

 

Diumenge 30 d’abril. Lloc: Sant Antoni de Portany 

Excursió per la costa de Sant Antoni amb explicacions toponímiques d’Enric Ribes.  

Horari: 10-14h.  

Per a la bona organització de l’excursió us preguem que us inscriviu. Indiqueu els acompanyants que hi aniran. 

 

Anada a  Formentera a les 18:30 (TRASMAPI). Arribada a la Savina devers les 19:15h. Trasllat a l’hotel. 

A les 20:30 hi haurà una recepció oficial Sala de Plens del Consell Insular de Formentera i un sopar de dret amb 

variat menjar tradicional.  

A les 22:00 tornada a la Savina. 

 

Dilluns 1 de maig. Horari: 9:00 – 13.00 h  

Lloc: Sala de Plens del Consell Insular de Formentera, Venda des Brolls, s/n.  

Després de la sessió acadèmica es farà una excursió amb autocar a la Mola (visita guiada al molí Vell de la Mola i al 

far), i després dinar a Sant Francesc. Tornada a Eivissa cap a les 18h (arribada al port d’Eivissa cap a les 18.30h). 

 

Intervencions 

• Ángel Custodio Navarro. «Les Lleis lingüístiques i les relatives a l'empara i protecció de la toponímia, són 

veritablement Lleis? (L'exemple de les Pitiüses)». 

• Mar Batlle. «La toponímia de Formentera al DECat». 

• Vicent Ferrer Mayans. «Propostes per a la divulgació i la reinserció de topònims». 

• Enric Ribes. «La toponímia de Formentera, un indicador per a l'estudi diacrònic de l'eivissenc». 

• Marc Rosés. «Solució informàtica per a la recollida i inventari de toponímia». 

• Antoni Ferrer Abárzuza. «Gent nova a llocs vells. Els topònims de la colonització de la Mola de Formentera 
(s. XVII-XVIII)». 

• Presentació del llibre de Vicent Ferrer Mayans i Enric Ribes La toponímia de Formentera, publicat per la 

Societat d’Onomàstica. 

 

Comunicacions 

 

 

  
 

 

 
 

  
Obra Cultural Balear de Formentera 

 

 

 

Si us voleu fer socis de la Societat d’Onomàstica cliqueu aquí. 

https://www.onomastica.cat/fes-ten-soci/

